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Ofte Stillede Spørgsmål

Schuman-praktikophold i Europa-Parlamentet

1. Kan jeg sende en uopfordret ansøgning?

Nej. Europa-Parlamentet godtager ikke uopfordrede ansøgninger. Parlamentet åbner for
ansøgninger om praktikophold to gange årligt:

 i oktober, for ophold i perioden marts-juli (inkl.)

 i maj, for ophold i perioden oktober-februar (inkl.)

2. Hvilke kvalifikationer skal jeg have for at komme i betragtning til et Schuman-
praktikophold?

Du skal have færdiggjort en universitetsuddannelse af mindst tre års varighed. Du skal have
opnået dit eksamensbevis mindst tre måneder før praktikopholdets startdato.

3. Jeg har gennemført mindst tre års universitetsstudier, men har endnu ikke opnået min
grad. Kan jeg godt ansøge alligevel?

Ja, men hvis du udvælges, skal du kunne forelægge officiel dokumentation fra dit universitet til
bekræftelse på, at du har modtaget dit eksamensbevis mindst tre måneder før praktikopholdets
startdato.

4. Er der en aldersgrænse?

Du skal være 18 år eller derover for at ansøge. Der er ingen øvre aldersgrænse.

5. Jeg er ikke statsborger i en EU-medlemsstat. Kan jeg godt ansøge alligevel?

Ja. Der kan åbnes for et begrænset antal praktikpladser for ansøgere fra lande uden for Den
Europæiske Union. Hvis du udvælges, vil du skulle ansøge om visum, opholdstilladelse og
arbejdstilladelse, hvis påkrævet. Eventuelle udgifter i denne forbindelse vil ikke blive godtgjort.

6. Er der begrænsning på, hvor mange ansøgninger, jeg kan indsende?

Ja. Du må inden for hver ansøgningsperiode højst indsende tre ansøgninger.



2 / 4

7. Hvis et opslag om praktiskophold vedrører indtil flere identiske stillinger (post A, B, C
etc.), kan jeg så ansøge om mere end én?

I nogle tilfælde anvendes bogstaver (A, B, C, etc.) til at henvise til identiske praktikpladser, der
er til rådighed i de pågældende enheder/tjenestegrene. Hvert opslag/bogstav svarer til én
stilling. Du kan søge på op mod tre opslag inden for samme enhed/tjenestegren eller spredt ud
over flere. Du beslutter selv, hvordan du vil strukturere din ansøgning i denne henseende.
Bemærk dog, at du ikke må søge på mere end tre opslag, heller ikke selvom stillingerne er
identiske.

8. Kan jeg ansøge om et praktikophold i andre EU-institutioner samtidig?

Ja.

9. Jeg har allerede gennemført et praktikophold / Jeg har allerede arbejdet for en EU-
institution. Kan jeg alligevel godt søge om et praktikophold i Europa-Parlamentet?

Hvis du har gennemført et (betalt eller ubetalt) praktikophold i en EU-institution, -organ eller -
agentur af en varighed på over to på hinanden følgende måneder, kan du ikke længere komme
i betragtning til et Schuman-praktikophold. Det samme gælder, hvis du har været ansat i et af
de organer, der er nævnt i ovenstående link, i mere end to på hinanden følgende måneder.

Hvis dit praktikophold eller din ansættelse imidlertid varede nøjagtig to måneder eller derunder,
kan du stadig komme i betragtning til et praktikophold i Europa-Parlamentet.

10. Kan jeg korrigere eller gøre tilføjelser til min ansøgning online, når den først er
indsendt?

Nej, en ansøgning kan ikke modificeres, når den først er indsendt. Men du kan bede om at få
slettet din konto ved at sende en e-mail til PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu. Det
skal fremgå klart heraf, hvilken e-mailadresse, der er forbundet med den konto, du gerne vil
slette. Når du modtager bekræftelse på, at din konto er blevet slettet, vil du kunne registrere dig
igen og på ny indsende ansøgninger om op til tre opslag om praktikophold.

11. Jeg kan ikke komme ind på min konto. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du ikke kan huske dit password, kan du forny det ved at trykke på FORGOT YOUR
PASSWORD? Du vil inden for få timer modtage en e-mail med link til at nulstille dit password.
Hvis ikke, så kontakt PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu.

Vores system arkiverer automatisk de tomme konti. Dette sker for eksempel, hvis en ansøger
påbegynder en registrering, men ikke søger på nogen opslag i de følgende dage.

12. Hvilket sprog skal jeg skrive ansøgningen (brev og CV) på?

Du kan indsende ansøgningen på ethvert af de officielle EU-sprog. Men du vil forøge dine
chancer for at blive udvalgt, hvis CV'et er forfattet på enten engelsk eller fransk. Vi råder dig
til at skrive selve ansøgningen på det sprog, der er relevant for det opslag, du søger om.
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13. Hvornår skal jeg indsende dokumentation?

Hvis intet andet fremgår af det specifikke opslag, behøver du ved indsendelse af ansøgningen
ikke vedlægge dokumentation for, at du opfylder kriterierne. Denne dokumentation skal først
forelægges, hvis du går videre til næste udvælgelsesrunde.

14. Skal jeg til samtale i løbet af udvælgelsesperioden?

Det er muligt, at du vil blive kontaktet med henblik på en kort samtale pr. telefon. Men du kan
også gå videre til anden udvælgelsesrunde uden nogen samtale.

15. Hvilken dokumentation bør jeg indsende, og på hvilket sprog?

Hvis du udvælges til anden runde, vil vi bede dig om at forelægge:

 kopi af dit eksamensbevis fra universitetet

 kopi af pas eller legitimation

 udskrift af straffeattest udstedt inden for seks måneder før startdatoen for
praktikopholdet

Disse dokumenter kan være udfærdiget på ethvert officielt EU-sprog. Eftersom det kan tage tid
at fremskaffe nogle af disse dokumenter, så anbefaler vi, at du har dem klar for det tilfælde, at
du udvælges til anden runde.

16. Jeg er videre til anden udvælgelsesrunde. Betyder det, at jeg har fået tilbud om et
praktikophold i Parlamentet?

Nej. Vi udvælger indtil flere ansøgere for hver praktikplads til anden runde af proceduren, men
kun én af disse udvalgte ansøgere vil få tilbudt den pågældende plads. Den udvalgte kandidat
(fra anden runde) til en specifik plads modtager tilbuddet, forudsat at vedkommende i øvrigt
opfylder berettigelseskriterierne. Hvis ikke, fortsætter udvælgelsesproceduren med de næste
ansøgere til det pågældende opslag. Hvis flere ansøgere i anden runde befinder sig på samme
niveau af kvalifikationer og færdigheder, kan den behandlende myndighed vælge at anvende
kønsbaserede eller geografiske kvotientkriterier til at udvælge den kandidat, der vil få tilbudt
stillingen.

17. Jeg er ikke gået videre til anden runde i udvælgelsen til praktikophold i Parlamentet.
Kan jeg få at vide, hvorfor min ansøgning ikke blev imødekommet?

Nej. Eftersom vi modtager et stort antal ansøgninger, ser Enheden for Ansættelse af
Praktikanter sig ikke i stand til at oplyse hver enkelt ansøger om, hvorfor deres ansøgning ikke
blev antaget. Enheden for Ansættelse af Praktikanter kan hverken informere ansøgerne om,
hvorfor de ikke gik videre til anden runde, eller rådgive om, hvordan en ny ansøgning kan
forbedres.
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18. Skal jeg betale skat af det månedlige praktikvederlag?

Det månedlige praktikvederlag er ikke underlagt EU-beskatning. Du vil ved praktikopholdets
afslutning modtage en attest på, hvor meget du har modtaget. Du er selv ansvarlig for at tjekke
med dit eget lands skattemyndigheder, hvorvidt vederlaget er skattepligtigt.

19. Kan jeg fortsætte mine studier under praktikopholdet?

Du kan godt fortsat være tilmeldt et studie, mens praktikopholdet varer. Men eftersom opholdet
er en fuldtidsstilling, vil du ikke kunne følge universitetsundervisning i arbejdstiden.

20. Jeg har et handicap. Er der nogle fordele i den forbindelse?

Praktikanter med et handicap, der er anerkendt af Europa-Parlamentet, kan få adgang til en
særlig boligordning og et tillæg til det månedlige praktikvederlag på op til 50 %, alt afhængig
af handicappets alvorsgrad (hvilket vurderes af Parlamentet):

 Er handicappet under 20 %, gives der ikke noget tillæg.

 Er handicappet på 20 % eller derover, men mindre end 50 %, udgør tillægget 20 % af
det månedlige tillæg.

 Er handicappet på 50 % eller derover, udgør tillægget 50 % af det månedlige tillæg.

21. Jeg har et handicap, der forhindrer mig i at udfærdige de dokumenter, som kræves til
ansøgningen. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du har et handicap, der forhindrer dig i at udfærdige de dokumenter, som kræves til
ansøgningen og/eller udvælgelsesproceduren, så kontakt PERS-Schuman-
Trainees@europarl.europa.eu.

22. Mit universitet kræver, at der foreligger en specifik, underskrevet praktikaftale, hvis
opholdet skal tælle som merit. Kan Europa-Parlamentet udfylde og underskrive den
formular/skabelon, som mit universitet udsteder?

Europa-Parlamentet kan ikke udfylde eller underskrive nogen aftaler eller formularer udstedt
af eksterne læreanstalter eller andre tredjeparter. Hvis dit universitet kræver en sådan aftale for
at validere dit praktikophold, kan Parlamentet udstede en praktikaftale med tre kontrahenter:
Europa-Parlamentet selv, praktikanten og universitetet. Hvis du har modtaget brev på, at du har
fået praktikopholdet, og har brug for et sådant aftaledokument, så kontakt Pers-Schuman-
Trainees@europarl.europa.eu inden dit praktikopholds startdato.

Hvis du har yderligere spørgsmål, som ikke er besvaret på denne side eller i regelsættet for
praktikophold, så kan du rette henvendelse til:

PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu


